
Domicili 1         Domicili 2

Si és un altre, indiqueu-lo:

Adreça             No         Pis

Localitat     CP   Prov 

País 

DOMICILI A EFECTE DE NOTIFICACIONS PER A AEAT

Adreça

No         Pis             Porta          Portal

Localitat    CP   Prov

Telèfon    Email

1. DOMICILI A ESPANYA

2. DOMICILI A EFECTE DE NOTIFICACIONS

És el mateix que l’anterior   SÍ  NO

Adreça             No         Pis

Localitat     CP   Prov

No. DE PASSAPORT 

PRIMER COGNOM 

SEGON COGNOM

NOM

Data de naixement 

Lloc de naixement 

País de naixement

Nacionalitat

Estat civil (marcar x)   S  C  V  SP                 DIV

Nom del pare

Nom de la mare

/ /

FORMULARI SOL·LICITUD GREEN CARD



SITUACIÓ A ESPANYA

Periode previst de residència a Espanya 

Data d’inici de la residència a Espanya

No. de familiars que acompanyen o es reuneixen amb el sol·licitant a Espanya

 RESIDÈNCIA TEMPORAL (Marcar amb una X)

Treballador per compte aliè 

Treballador per compte propi

No actiu amb recursos suficients i assegurança salut

Estudiant amb recursos suficients i assegurança salut

Nacional UE/EEE/Suïssa, familiar d’un altre nacional inclòs en els apartats anteriors

DNI/NIE/PAS del ciudadano UE/EEE/Suiza que da derecho

Vínculo con el ciudadano UE/EEE/Suiza que da derecho

 RESIDÈNCIA PERMANENT (Marcar amb una X)

 Residència continuada a Espanya durant 5 anys

 Treballador en edat de jubilació i dret a pensió amb activitat a Espanya durant 12 mesos i
 residència de 3 anys

 Treballador en edat de jubilació i dret a pensió amb activitat a Espanya durant 12 mesos i 
 cònjuge/parella espanyola

 Treballador en edat de jubilació i dret a pensió amb activitat a Espanya durant
 12 mesos i el cònjuge/parella del qual perdé la nacionalitat espanyola per matrimoni /inscripció

 Treballador en jubilació anticipada amb activitat a Espanya durant 12 mesos i residència de
 3 anys

 Treballador en jubilació anticipada amb activitat a Espanya durant 12 mesos i el 
 cònjuge/parella del qual és espanyol

 Treballador en jubilació anticipada amb activitat a Espanya durant 12 mesos i el 
 cònjuge/parella del qual perdé la nacionalitat espanyola per matrimoni/inscripció.

 Treballador en incapacitat permanent que ha residit a Espanya durant més de 2 anys 
 continuats

 Treballador en incapacitat permanent conseqüència d’accident laboral o malaltia professional

 Treballador en incapacitat permanent amb cònjuge/parella espanyola.

 Treballador en incapacitat permanent i el cònjuge/parella del qual perdé la nacionalitat 
 espanyola per matrimoni/inscripció

 Treballador que després de 3 anys consecutius d’ activitat i residència a Espanya exerceix la 
 seva activitat en un altre EM mantenint la residència a Espanya

 Altres

DADES CONTACTE GESTOR CAIXABANK

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES: En compliment de la Llei Orgànica espanyola i el Reglament Europeu de Protecció de Dades, us informem que el responsable del tractament i 
conservació de les dades personals que són cedits amb l’única finalitat de gestionar les relacions contractuals o precontractuals amb proveïdors o clientes d’aquesta empresa, és DURÁ 
GREGORI ABOGADOS Y ASOCIADOS, S.C.P., amb adreça profesional al carrer Filarmònica nº1-1ºa, 03590-Altea (Alacant). Les vostres dades es conservaran, i no es cediran, excepte obligació 
legal. Teniu reconeguts drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i portabilitat de les vostres dades personals, amb les limitacions legal i reglamentariament establertes, que podreu 
exercitar mitjançant sol·licitud dirigida a l’adreça abans indicada, i dret a formular reclamacions davant l’AGPD: www.agpd.es.

Nom
 
Telèfon             Email

Oficina             Signatura

/ /


